
Ч
А РА ДЗЕЙ, ч а р а ў н і к, ча ла век, 
які, па вод ле на род ных уяў лен няў, 

ва ло даў звыш на ту раль ны мі здоль нас-
ця мі. Са ма наз ва па хо дзіць ад спо са бу 
вы ка нан ня ма гіч на га ак та і ха рак та ру 
зно сін з сі ла мі ін ша све ту. 3 мэ тай за-
зір нуць у бу ду чы ню або да ве дац ца аб 
тым, хто пры нёс шко ду ад на вяс коў цам, 
ча ра дзей ста віў глі ня ную ёміс тасць — 
ча ру — і рас па чы наў спе цы фіч ную ма-
гіч ную дзею — «ча ра»-«дзей» ства. Так 
ча ла ве ка, які ва ло даў та ям ні ца мі ча ра-
дзей ства, ста лі на зы ваць ча ра дзе ем.

� 3 ад на го бо ку, ча ра дзей зна хо-
дзіў ся ў шэ ра гу та кіх асоб, як зна хар, 
вядзь мак, якія зай ма лі ся бе лай і чор-
най ма гі яй і «пра фе сій ныя» ве ды якіх 
бы лі звя за ны фак тыч на з усі мі сфе ра мі 
жыц ця і пра цоў най дзей нас ці ча ла ве ка, 
сям'і, со цы у му. З дру го га бо ку, ён зай-
маў вы ключ нае мес ца ў вяс ко вым жыц-
ці ра зам з ка ва лём (ула да ром агню, 
сы нам бо га Пе ру на) і млы на ром (які, 
лі чы ла ся, сяб ра ваў з ня чыс тай сі лай).
� У на род ным ася род дзі іс на ва лі 

спе цы фіч ная гра да цыя стаў лен ня да 
асоб, якія зай ма лі ся ма гі яй, і па дзел 
сфер іх уз дзе ян ня. Сфе ра ўплы ву ча-
ра дзея — прад ка зан не бу ду чы ні з улі-
кам ад па вед ных тэх на ло гій ак тыў на га 
ўздзе ян ня на яе. На прык лад, ка ляд ная 
ва раж ба аб на ра чо ным, зблі жэн не хлоп-
ца і дзяў чы ны з да па мо гай шмат лі кіх 

ат ры бу таў і за моў-пры су шак, прад ка-
зан не коль кас ці дзя цей у на васт во ра най 
шлюб най па ры і інш. Ад ным з най больш 
па шы ра ных ма гіч ных дзе ян няў бы ло 
вы лі ван не вос ку над га ла вой хво ра га 
ча ла ве ка ў по суд з ва дою, па фор ме 
яко га ча ра дзей «счыт ваў» ін фар ма цыю 
аб пры чы нах хва ро бы і пры маў ра шэн-
не аб шля хах про ці дзе ян ня. У ма гіч ных 
ак тах ча ра дзей ства вы ка рыс тоў ва лі ся 
як уты лі тар на-по бы та выя прад ме ты 
(нож, ся ке ра), так і тыя, якія ста на ві лі ся 
асноў ны мі ат ры бу та мі аб ра даў ка лян-
дар най і ся мей на-ро да вай на кі ра ва нас ці 
(грам ніч ная свеч ка, «хрэс цы», га лін ка 
асвя чо най вяр бы, ве лі код нае яй ка, спа-
саў скі мак, грон кі ра бі ны, асвя чо най на 
Ба га ча). Най больш вы раз на тра ды цыі 
ча ра дзей ства прад стаў ле ны ў ка зач ным 
эпа се, пад ан нях і ле ген дах.
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7 снежня 2015 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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8 снежня 2015 г.

Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.Фота Аляксандра ШАБЛЮКА.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.14 16.48 7.34
Вi цебск — 9.11 16.31 7.20
Ма гi лёў — 9.04 16.38 7.34
Го мель — 8.52 16.43 7.51
Гродна — 9.28 17.05 7.37
Брэст — 9.20 17.14 7.54

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, 
Івана, Мікалая, Паўла, 
Пятра.
К. БЕЗЗАГАННАЕ ЗАЧАЦЦЕ 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ МАРЫІ 
ПАННЫ.

Месяц
Маладзік 11 снежня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.
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ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч

Даў но ры бу не ла віў, пе-
рад ад па чын кам ку піў но вы 
спі нінг і пры на ды да яго.

Аказ ва ец ца, пра грэс 
за гэ ты час сту піў вель мі 
да лё ка, і ця пер на блеш ні 
мож на вы цяг нуць знач на 
боль шы куст ба га він ня, 
чым дзе сяць га доў та му.

Жон ка — му жу.
— Хо чаш мя не ве ча рам?
— Не.
— А бар шчу хо чаш?
— Так.
— А су вязь ад чу ва еш?..

Дзяў чы на ста но віц ца 
жан чы най, ка лі ўпер шы ню 
ка жа: «Гэ та доб ры па кет, 
не вы кід вай».

— Я са бе ве ла сі пед ку піў.
— Спор там вы ра шыў за-

няц ца?
— Не, па пі ва га няць зруч-

на.

— Во ва, што ты та кі за-
сму ча ны?

— Ку піў свай му сы ну па-
ру но вых ча ра ві каў і ска-
заў яму сту паць праз дзве 
пры ступ кі, каб даў жэй за-
ха ваць абу так.

— Ну і што зда ры ла ся?
— Гэ ты іды ёт за мест 

дзвюх пры сту пак пе ра сту-
піў ад ра зу тры і па рваў са бе 
шта ны!

Та лія ёсць ва ўсіх! Прос та 
ў ка гось ці яна вы пук лая.

Пра вы ні кі стар та ва га 
эта пу бія тлон на га Куб ка 
све ту, вы хад брэсц кіх 
ганд ба ліс таў у плэй-оф 
Лі гі чэм пі ё наў і пе ра мо гу 
мін скіх «Цмо каў» 
над тбі ліс кім клу бам — 
рас каз ва ем 
у што тыд нё вым 
спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды».

1. Бас кет ба ліс ты «Цмо-
кі-Мінск» абы гра лі тбі-

ліс кую «Ві ту» ў хат нім мат чы 
Адзі най лі гі ВТБ. Для мін чан гэ та 
пя тая пе ра мо га ў дзе вя ці мат чах 
тур ні ру. Ця пер «дра ко ны» зай-
ма юць 7-е мес ца ў таб лі цы, якую 
ўзна чаль вае дзе ю чы пе ра мож-
ца — мас коў скі ЦСКА.

На ступ ны матч Адзі най лі гі 
ВТБ мін скія «Цмо кі» пра вя дуць 
10 снеж ня на пля цоў цы «Мінск-
Арэ ны» су праць крас на яр ска га 
«Ені сея», а по тым па да печ ныя 
Іга ра Гры шчу ка ад пра вяц ца ў 
Маск ву, дзе 13 снеж ня су стрэ-
нуц ца з ЦСКА.

2. Гон ка мі пра сле да ван ня 
за вяр шыў ся пер шы этап 

Куб ка све ту па бія тло не ў швед-
скім Эс тэр сун дзе. Най леп шай з 
бе ла ру сак ста ла На дзея Скар дзі-
на, якая па вы ні ках спрын ту стар-
та ва ла ў гон цы пра сле да ван ня 
пад 56-м ну ма рам, але дзя ку ю-
чы без да кор най страль бе на ўсіх 
ча ты рох ру бя жах змаг ла па леп-
шыць вы ні ко вую па зі цыю — 26-е 
мес ца.

У муж чын скай гон цы вы сту піў 
толь кі адзін прад стаў нік Бе ла ру-
сі — Ра ман Ялет наў. Бія тла ніст 
вель мі ня ўда ла пра вёў страль бу, 
да пус ціў шы 7 про ма хаў, і ў вы-
ні ку за няў 52-е мес ца ся род 60 
удзель ні каў.

Дру гі этап Куб ка све ту па бія-
тло не ад бу дзец ца ў аў стрый скім 
Хох філь цэ не з 11 па 13 снеж ня.

3. У за ключ ным мат чы 
гру па во га раў нда Лі гі 

чэм пі ё наў БГК імя Мяш ко ва 
абы граў «Чэ хаў скіх Мядз ве-
дзяў» — 32:26. Бе ла рус кі клуб з 
пер ша га мес ца вый шаў у плэй-
оф. За вы хад у 1/8 фі на лу Лі гі 
чэм пі ё наў брас таў ча не бу дуць 
зма гац ца з дац кім «Ск'ер нам»
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У ПЛЭЙ-ОФ —
З ПЕР ША ГА 

МЕС ЦА

Дэ бю тант чэм пі я на ту Еў ро пы і двух ра-
зо вы брон за вы пры зёр у скла дзе бе ла рус-
кіх квар тэ таў, а так са ма ня даў ні тры ум фа-
тар ад кры та га чэм пі я на ту кра і ны Ілья Шы-
ма но віч па дзя ліў ся ўра жан ня мі ад тур ні ру і 
рас ка заў, як ра ней яму ўда ло ся ўста на віць 
5 рэ кор даў чэм пі я на ту кра і ны.

— Ілья, з якім на стро ем ад праў ля лі ся 
на чэм пі я нат Еў ро пы?

— З вы дат ным, бо не па срэд ная пад-
рых тоў ка да тур ні ру прай шла па спя хо ва. 
Як не пад во дзі лі вы ні кі, так і не пад вя ло 
зда роўе. У Із ра і лі ра зу меў, што з ма ім ча-
сам мож на і трэ ба пра бі вац ца ў вя чэр нія 
за плы вы (паў фі на лы і фі на лы), а там усё 
мо жа склас ці ся не прад ка заль на.

— За да во ле ны вы ні кам тур ні ру?
— Да чэм пі я на ту Еў ро пы са май знач-

най для мя не пе ра мо гай бы ла вік то рыя 
на сё лет нім на цы я наль ным пер шын стве. 
Та му што да гэ та га ча су ў мя не не бы ло 
на столь кі доб рых вы ні каў, афі цый ных 
ад бо раў на да рос лыя чэм пі я на ты і рэ-
кор даў кра і ны ў ін ды ві ду аль ных ну ма рах 
пра гра мы. Але тыя пе ра мо гі не па раў-
наць з за ва я ван нем брон за вых ме да лёў 
на чэм пі я на це кан ты нен та. Тым больш 
пры ем на да ма гац ца па доб ных вы ні каў у 
кам па ніі та кіх ты ту ла ва ных на пар ні каў па 
ка ман дзе, як Па вел Сан ко віч, Свят ла на 
Хах ло ва і Аляк санд ра Ге ра сі ме ня. Гэ та 
мой пер шы чэм пі я нат Еў ро пы — і ад ра зу 
ме да лі, я за да во ле ны сва ім вы ні кам.

— Пяць на цы я наль ных рэ кор даў у 
Брэс це. Як атры ма ла ся да маг чы ся та-
ко га вы ні ку?

— Ка лі шчы ра, я на огул не ча каў ча-
гось ці па доб на га, бо пе рад чэм пі я на там 
ад чу ваў ся бе не ў са май леп шай фор ме, 
але, ма быць, гэ та быў толь кі ін стынкт 
са ма за ха ван ня. Вя до ма, га лоў най мэ тай 

на цы я наль на га чэм пі я на ту ў мя не бы ло 
ада брац ца на «ка рот кую» Еў ро пу ў Із ра-
і лі. Да па чат ку спа бор ніц тваў ад бо рач ны 
нар ма тыў мне зда ваў ся не вы ка наль ным, 
але пас ля ра ніш няй част кі пра гра мы ў 
пер шы дзень ста ла зра зу ме ла — ня ма 
не маг чы ма га. Ну а ўжо на даў шы са бе 
ўпэў не нас ці, да лей усё пай шло па на ез-
джа най.

— Гэ та бы лі ва шы пер шыя рэ кор ды 
на тур ні ры та ко га ўзроў ню?

— Так, та му ад чу ван ні бы лі не вы моў-
ныя. Але ўсё хут ка прай шло: пас ля за вяр-
шэн ня спа бор ніц тваў я не ад чу ваў ча гось-
ці не звы чай на га, на огул ні чо га не змя ні-
ла ся, акра мя аса біс тых вы ні каў і мност ва 
він ша ван няў.

— Якія стар ты на пе ра дзе?
— Рэс пуб лі кан ская ўні вер сі я да — там 

я бу ду прад стаў ляць свой уні вер сі тэт 
(БДУФК). І пры клад на праз ты дзень пас-
ля яе бу дзе між на род ны тур нір Ула дзі мі ра 
Саль ні ка ва ў Пі це ры.

— Як спраў ля е це ся з та кім на пру жа-
ным гра фі кам?

— Цяж ка, вя до ма, зна хо дзіц ца ўвесь 
час у раз' ез дах, хо чац ца тро хі па быць до-
ма з род ны мі, але спорт па тра буе ах вяр. 
Я моц на не пе ра жы ваю з гэ тай на го ды, 
та му што люб лю сваю пра цу.

— У плыў цоў пры ня та вы лу чаць «ка-
рон ныя» дыс тан цыі. У вас гэ та...

— На пэў на, на 200 мет раў. Заў сё ды 
мне ўда ва ла ся доб ра пе ра адоль ваць 
больш пра цяг лыя дыс тан цыі, а са спрын-
там бы лі праб ле мы. Не ха па ла хут ка сці, 
рэз кас ці, мо цы. Але па апош ніх вы ні ках 
мож на ска заць, што я ма гу да во лі хут ка 
пе ра адоль ваць і спрын тар скія дыс тан цыі
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Ма ла ды бе ла рус па ка заў выдатны вы нік 
на кан ты нен таль ным пер шын стве

За вяр шыў ся чэм пі я нат 
Еў ро пы па пла ван ні 

на «ка рот кай» ва дзе 
ў із ра іль скай Не та ніі. 

Спарт сме ны на шай 
збор най за ва я ва лі ча ты ры 
ме да лі. Яў ген Цур кін стаў 

ся рэб ра ным пры зё рам, 
па ка заў шы дру гі вы нік 
у фі наль ным за плы ве 

на 50 м ба тэрф ля ем, 
у эс та фе це 4х50 м воль ным 

сты лем на шы плыў цы 
вый гра лі брон за выя 

ўзна га ро ды чэм пі я на ту, 
а так са ма ста лі трэ ці мі 

ў змя ша най кам бі на ва най 
эс та фе це 4х50 м і ў 

муж чын скай кам бі на ва най 
эс та фе це 4х50 мет раў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ. lobazhevich@zviazda.by

Ілья ШЫМАНОВІЧ:

«НЯМА НЕМАГЧЫМАГА»


